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CAIET DE SARCINI
Cerințele
ele impuse prin caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.. Caietul de sarcini conţine
con
indicaţii
privind regulile de baza care trebuie respectate astfel încât potenţialii
ialii ofertanţi să elaboreze propunerea
tehnică şi financiară corespunzator cu necesit
necesităţile Autorităţii Contractante. Rezultatele impuse ca cerinţe
cerin
minime, prin caietul de sarcini, sunt obligatorii şi sunt menţionate
ionate la capitolul 5.Rezultate solicitate din
caietul de sarcini

Ref: servicii pentru:
organizarea de activităţi
activităţ de consultare publică aferente procedurii de elaborare şi aprobare
a planului de management integrat
în cadrul proiectului”Asigurarea
”Asigurarea unui management corespunzător
corespunz
în cadrul Parcului Natural
Munţii Maramureşului
ului prin conservarea biodiversităţii,
biodiversit ii, monitorizare, vizitare, informare şi
conştientizare - PM-PNMM”,
PNMM”, SMIS-CSNR
SMIS
43226
1. Obiectul contractului
Servicii în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător
corespunză
în cadrul Parcului
Natural Munţii Maramureşului
şului prin conservarea biodiversităţii,
biodiversit ii, monitorizare, vizitare, informare
şi conştientizare - PM-PNMM”
PNMM”, SMIS-CSNR 43226.
Serviciile, în sensul celor menţionate
menţ
mai sus, se vor realiza în vederea desfăşurării
desf
activităţilor
din cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător
corespunz tor în cadrul Parcului Natural
Munţii Maramureşului
ului prin conservarea biodiversităţii,
biodiversit ii, monitorizare, vizitare, informare şi
conştientizare - PM-PNMM”,, SMIS-CSNR
SMIS
43226, după cum urmează:
Activitatea E1. – Organizarea de activităţi
activit i de consultare publică aferente procedurii de
elaborare şii aprobare a planului de management integrat.
integrat
2. Sursa de finanţare
Venituri provenite din finanţarea
finanţ
nerambursabilă aferentă Programului Operaţional
Opera
Sectorial
“Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia
protec
naturii, Domeniu major de intervenţie
interven - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor
planur
de management
pentru protejarea biodiversităţii şi
ş reţelei
elei Natura 2000, Sesiunea de proiecte nr. V / 2012.
Tipul asistenţei comunitare nerambursabile solicitate: Fondul European pentru Dezvoltare
Regională.
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3. Cadru general
R.N.P.
ROMSILVA
–
ADMINISTRAŢIA
IA
PARCULUI
NATURAL
MUN
MUNŢII
MARAMUREŞULUI
ULUI implementează
implementeaz proiectul ”Asigurarea unui management corespunzător
corespunz
în
cadrul Parcului Natural Munţii
Munţ Maramureşului
ului prin conservarea biodiversităţii,
biodiversit
monitorizare,
vizitare, informare şi conştientizare
ştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226.
Durată proiect:: 30 de luni, începând cu Iulie 2013, până
pân în Decembrie 2015
Finanţare proiect:: Programul Operaţional
Opera ional Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară
Prioritar 4 - Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru protecţia
pr
ia naturii, Domeniu major de intervenţie
interven
Dezvoltarea infrastructurii şii a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii
biodiversit
şi reţelei
Natura 2000, Sesiunea de proiecte nr. V / 2012.
Tipul asistenţei
ei comunitare nerambursabile solicitate:
solicitate Fondul
ndul European pentru Dezvoltare
Regională
Valoare totală:: 5,376,229.23 Lei / 1,208,304.32 Euro, la curs BNR, 29 iunie 2012 =>> 1 Euro =
4,4494 Ron
Localizarea proiectului:: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de
dezvoltare, UAT-uri)
ţii Maramureşului,
Maramure
• Parcul Natural Munţii
• ROSCI 0124 Munţii
ţii Maramureşului
Maramure
şi ROSPA 0131 Munţii
ţii Maramureşului,
Maramure
• Regiunea de dezvoltare Nord – Vest,
• 11 UAT-uri: Vişeu
şeu de Sus, Vişeu
Vi eu de Jos, Leordina, Ruscova, Petrova, Bistra, Rona de Sus,
Repedea, Moisei, Borşa,
Borşa Poienile de Sub Munte
Obiectivul general:
- Aplicarea managementului corespunzător
corespunz tor în cadrul Parcului Natural Munţii
Mun
Maramureşului,
ului, atât în vederea creşterii
cre terii gradului de conservare a biodiversităţii,
biodiversit
habitatelor
şii speciilor de importanţă comunitară / naţională, cât şii pentru crearea cadrului necesar
activităţilor
ilor de vizitare, informare, conştientizare
con
şii gestionare durabilă
durabil a resurselor
naturale
Obiective specifice:
- O1: Creşterea
terea nivelului de expertiză
expertiz şii fundamentare necesar actualizării
actualiz
/ revizuirii
planului de management şi elaborării măsurilor
surilor de conservare pentru speciile şi habitatele
de importanţă
ţă comunitară / naţională din aria naturală protejată
- O2: Îmbunătăţirea
ăţirea infrastructurii de vizitare şi informare
- O3: Menţinerea
inerea sau îmbunătăţirea
îmbun
stării de conservare prin implementarea protocoalelor de
monitorizarea a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară / naţională în scopul
atingerii obiectivelor de conservare propuse
- O4: Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor şi comunităţilor
comunit
locale asupra
biodiversităţii
- O5: Creşterea
terea nivelului de informare şi conştientizare
- O6: Întărirea capacităţii
ăţii instituţionale
institu
de a gestiona aria naturalăă protejată
protejat
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4. Durata contractului de servicii
maxim 2 luni,, începând cu data emiterii ordinului de incepere
5. Rezultate solicitate
Activitatea E1. – Organizarea de activităţi
activit de consultare publicăă aferente procedurii de elaborare
şii aprobare a planului de management integrat.
integrat
Rezultate aşteptate
teptate (cuantificate)
listă de observaţii emise de către
c
membrii Consiliului Ş
Ştiinţific
ţific cu privire la Planul de
Management Integrat
listă de observaţii
ţii emise de către
tre membrii Consiliului Consultativ şi
ş comunitatea locală cu
privire la Planul de Management Integrat
minim 57 de persoane / instituţii,
institu
aparţinători
tori ai Consiliului Consultativ,
Consultativ participante la
consultare
minim 15 persoane, aparţinători
aparţ
ai Consiliului Ştiinţific,
ific, participante la consultare

6. Condiţii
ii tehnice generale / Specificaţii
Specifica tehnice şi funcţionale
Activitatea E1. – Organizarea de activităţi de consultare publicăă aferente procedurii de elaborare
şii aprobare a planului de management integrat.
integrat
Prin aceasta activitate se vor realiza activităţii de consultare publică aferente procedurii de
elaborare şii aprobare a planului de management integrat.
În vederea actualizării
ării
rii / revizuirii Planului de Management Integrat se vor consulta
Consiliului Ştiinţific
ific (format din minim 15 persoane), Consiliul Consultativ (format din 57 de
instituţii) şi comunitătea
ătea locală (publicul larg provenit din 11 UAT-uri:
uri: Vişeu
Viş de Sus, Vişeu de
Jos, Leordina, Ruscova, Petrova, Bistra, Rona de Sus, Repedea, Moisei, Borşa,
Bor Poienile de Sub
Munte).
Membrii desemnaţi,
ţi, aparţinători
apar tori ai Consiliului Consultativ, respectiv publicul larg
(provenit din comunitatea locală - 11 UAT-uri: Vişeu de Sus, Vişeu
şeu de Jos, Leordina, Ruscova,
Petrova, Bistra, Rona de Sus, Repedea, Moisei, Borşa,
Bor a, Poienile de Sub Munte)
Munte vor fi invitaţi să
participe la consultarea publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de
Management Integrat. Lista de observaţii
observa emise de către participanţii
ţii la această
aceast activitate va fi
inclusă în forma finalăă a Planului de Management Integrat.
Membrii desemnaţi,
ţi, aparţinători
apar
ai Consiliului Ştiinţific vor fi invitaţi
invita să participe la
consultarea aferentă procedurii de elaborare şii aprobare a Planului de Management Integrat. Lista
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de observaţii emise de către
ătre membrii Consiliului Ştiinţific la aceastăă activitate va fi inclusă
inclus în
forma finală a Planului de Management Integrat.
Planul de Management Integrat, respectiv măsurile
surile de conservare a biodiversităţii
biodiversit
se vor
aviza de către
tre Consiliul Consultativ şi de către Consiliului Ştiinţific.
ţific. După
Dup acordarea avizurilor
favorabile se va trece la supunerea Planului de Management Integrat la procedura SEA şi
aprobarea acestuia de către
ătre Autorităţile
Autorit
Competente conform legislaţiei
ţiei în vigoare.
Se vor considera ca teme principale de consultare: planul de management, măsurile
m
de
conservare şi acţiunile
iunile de management propuse, respectiv cadrul legislativ aferent european şi
naţional,
ional, conformarea cu acquis-ul
acquis comunitar de mediu şii punerea în aplicare a legislaţiei
legisla
„Natura
2000”.
Pentru minim 15 persoane, aparţinători ai Consiliului Ştiinţific,
ţific, respectiv participanţi
participan la
Activitatea E1. se vor asigura şi distribui următoarele
toarele materiale realizate în cadrul
activităţilor din proiect:
-

minim 15 de broşuri
şuri cu habitatele şi speciile de importanţă
ţă comunitară
comunitar / naţională din aria
naturală protejată
minim 15 de pliante cu resursele naturale şi impactul practicării
ării agriculturii tradiţionale
tradi
în
aria naturală protejată
minim 15 de pliante cu resursele naturale şii impactul arhitecturii tradiţionale,
tradi
respectiv
permisiunile / restricţiile
ţiile construcţiilor
construc
civile şii industriale în aria naturală
natural protejată
minim 15 de afişe
şe (cu păsările
pă
din aria naturală protejată)
minim 15 de afişe
şe (cu habitatele din aria naturală
natural protejată)
minim 15 de afişe
şe (cu mamiferele din aria naturală
natural protejată)
minim 15 de afişe
şe (cu amfibienii şi reptilele din aria naturalăă protejată)
protejată
minim 15 de afişe
şe (cu peşti
peş din aria naturală protejată)
minim 15 de afişe
şe (cu nevertebratele din aria naturală
natural protejată)
minim 15 de afişe
şe (cu plantele din aria naturală
natural protejată)
minim 15 de calendare personalizate cu specii şi habitate
minim 15 de mape A4 de informare, cu buzunar interior
minim 15 de ghiduri ale vizitatorului + harta PNMM
minim 15 de mape A4 în legătură
leg
cu asistenţa financiară nerambursabilă
nerambursabil primită, respectiv
rezultatele propuse, cu buzunar interior
minim 15 de pliante A4 în legătură
leg
cu asistenţa financiarăă nerambursabilă
nerambursabil primită,
respectiv rezultatele propuse
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Pentru minim 57 de persoane / instituţii,
institu
aparţinători
tori ai Consiliului Consultativ, respectiv
participanţii la Activitatea E1. se vor asigura şi distribui următoarele
ătoarele materiale realizate în
cadrul activităţilor
ilor din proiect:
-

minim 57 de broşuri
şuri cu habitatele şi speciile de importanţă
ţă comunitară
comunitar / naţională din aria
naturală protejată
minim 57 de pliante
nte cu resursele naturale şi impactul practicării
ării agriculturii tradiţionale
tradi
în
aria naturală protejată
minim 57 de pliante cu resursele naturale şii impactul arhitecturii tradiţionale,
tradi
respectiv
permisiunile / restricţiile
ţiile construcţiilor
construc
civile şi industriale
le în aria naturală
natural protejată
minim 57 de afişe
şe (cu păsările
pă
din aria naturală protejată)
minim 57 de afişe
şe (cu habitatele din aria naturală
natural protejată)
minim 57 de afişe
şe (cu mamiferele din aria naturală
natural protejată)
minim 57 de afişe
şe (cu amfibienii şi reptilele din aria naturalăă protejată)
protejată
minim 57 de afişe
şe (cu peşti
peş din aria naturală protejată)
minim 57 de afişe
şe (cu nevertebratele din aria naturală
natural protejată)
minim 57 de afişe
şe (cu plantele din aria naturală
natural protejată)
minim 57 de calendare personalizate cu specii şi habitate
minim 57 de mape A4 de informare, cu buzunar interior
minim 57 de ghiduri ale vizitatorului + harta PNMM
minim 57 de mape A4 în legătură
leg
cu asistenţa financiară nerambursabilă
nerambursabil primită, respectiv
rezultatele propuse, cu buzunar interior
minim
inim 57 de pliante A4 în legătură
leg
cu asistenţa financiarăă nerambursabilă
nerambursabil primită,
respectiv rezultatele propuse

Toate pregătirele vor fi realizate de către furnizori/contractori
contractori de specialitate şi în
colaborare cu personalul intern APNMM. Prezentarea temelor în cadrul activităţi de consultare
publică, respectiv datele şi informaţiile
informa
documentate şii colectate se va face de către
c
personalul
intern APNMM (Biolog, Specialist IT/GIS, Şef Pază).
Locaţia de desfăşurare: spaţiul
ţiul specializat pentru conferinţe.
Resurse financiare se regăsesc
ăsesc în bugetul detaliat.
Resurse umane şii tehnice pentru coordonare şii supervizare în cadrul UIP, iar pentru implementare
şii realizare în cadrul furnizorilor / contractorilor de specialitate, respectiv din cadrul APNMM.
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Condiţii
ii generale de ofertare
Tipul şii durata contractului: servicii, maxim 2 luni,, începând cu data emiterii ordinului de
incepere
Serviciile livrate vor fi însoţite
ţite de următoarele
urm
documente:
• factura
• proces verbal de predare-primire
predare
• raport de activitate/eveniment
• liste participare
• lista distribuire materiale promotionale
• poze de la evenimente
Oferta se face în LEI fără
ă ă TVA.
TVA Preţul
ul ofertei este ferm în LEI. NU se acceptă actualizarea
preţului contractului
- Pentru echivalenta lei/alta valuta, se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta,
comunicat de BNR.
- Pentru valuta de tip euro, cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR este:
- 2011 - 1 euro= 4,2379 lei
- 2012 - 1 euro= 4,4560 lei
- 2013 - 1 euro= 4,4189 lei
7. Condiţii
ii privind criteriul de atribuire
Autoritatea contractantăă are dreptul, conform art. 198 alineat (1) din OUG 34/2006 cu completările
complet
şi modificările ulterioare, săă selecteze oferte pe baza criteriului „preţul
ţul cel mai scăzut”.
sc
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea
Contractantă va solicita reofertarea in plic inchis, în vederea departajării
departajării ofertelor.

8. Prezentarea ofertei
Modul de prezentare a ofertei tehnice
propunerea tehnica va fi redactata conform cerinţelor
cerin elor din Caietul de sarcini
propunerea tehnica va conţine,
conţine, un comentariu articol cu articol al specificaţiilor
specifica
tehnice
conţinute
inute in Caietul de Sarcini,
Sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenţa
coresponden propunerii tehnice
cu specificaţiile
iile respective
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ofertanţii au obligaţia de a respecta regulile obligatorii referitoare la condiţiile
condi
de munca şi de
protecţie
ie a muncii, care sunt in vigoare la nivel naţional.
na
Instituţiile
ţiile competente de la care
operatorii economici pot obţine
obţ
informaţii
ii detaliate privind reglementarile legale in
i vigoare
sunt Inspectoratele Teritoriale de Munca.
ofertantul va prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Instanta competenta din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al
societatii - acest certificat se prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”.
Modul de prezentare a ofertei financiare
Ofertantul trebuie săă prezinte un formular de ofertă, care reprezintă elementul principal al
propunerii financiare şi care cuprinde preţul
pre total al serviciilor descrise
descris în oferta tehnică în
conformitate cu Caietul de sarcini.
Se vor evidenţia
ia nr. de unităţi,
unităţ preţ unitar RON fără TVA,, total RON fără
fă ă TVA, valoare TVA,
total RON inclusiv TVA
Modul de prezentare a OFERTEI
Numărul
rul de exemplare în original: unul (1)
Oferta va fi redactatăă cu cerneală
cerneal neradiabilă.
Oferta va fi semnatăă de reprezentantul legal. În cazul în care oferta va fi semnată
semnat de o altă
persoană,, se va prezenta Împuternicire de semnatură,
semnatur , pentru semnatarul ofertei.
Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei şii al documentelor care o însoţesc
îns
în
original, introduse în plic marcat corespunzător cu “ORIGINAL” şi cu denumirea
d
şi adresa
ofertantului, menţiunea:
ţiunea: Ref: furnizare servicii: organizarea de activităţi
activit
de consultare
publică aferente procedurii de elaborare şi aprobare a planului de management integrat în
cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător
corespunzător în cadrul Parcului
Natural Munţii
ii Maramureşului
Maramure
prin conservarea biodiversităţii,
ăţii, monitorizare, vizitare,
informare şi conştientizare
ştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 + Inscripţia “A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..................” + Denumirea şi
ş adresa autorităţii
contractante + Denumirea şi adresa ofertantului
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Ofertanţii au obligaţia de a numerota, semna şi ştampila
tampila FIECARE pagină a ofertei precum şi
de a anexa un OPIS al documentelor prezentate.
Oferta va fi depusă împreunăă cu:
Împuternicire scrisăă din partea ofertantului pentru persoanele desemnate să
s participe la
activitatea de deschidere a ofertelor (dacă
(dac este cazul)

ÎNTOCMIT
Horia Grosu - responsabil comunități
comu
și conștientizare

AVIZAT
Cristina Pop - responsabil achiziții
achizi publice

Adriana Ștef - manager proiect

APROBAT
biol. Cătălina Bogdan - Director parc

